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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
IGS Property CZ s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, 
kterého zastupuje Ing. Lukáš Kaleta, Horní 839, 739 61 Třinec 

(dále jen "žadatel") podal dne 30.12.2019 společného oznámení záměru: 

„Novostavba rodinného domu o 1 b. j., vodovodní přípojka vč. vnitřního vodovodu, 
domovní vedení elektro, dešťová kanalizace do vsaku, oplocení“ 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1024/2, parc. č. 1024/3 v katastrálním území Ropice. Po 
posouzení žádosti stavební úřad podle § 96a odst. 5 stavebního zákona rozhodl usnesením o 
projednání záměru ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení"). 
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

 

Stavba obsahuje: 
- Rodinný dům – dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, zastřešený dvěma pultovými střechami 

se sklonem 10˚. Objekt je mnohoúhelníkového půdorysu o maximálních rozměrech 9,55 x 
13,65 m s maximální výškou 6,928 m od úrovně upraveného terénu. K objektu bude přiléhat 
terasa krytá dřevěnou konstrukci krovu bez střešní krytiny.  Zastavěná plocha rodinného domu 
je 113,26 m2.  

- Vodovodní přípojka vč. vnitřního vodovodu – bude tvořená potrubím PE 100 RC DN 25 o délce 
5,5 m a bude napojená na stávající vodovodní řád DN 100 PVC a ukončená ve vodoměrné 
šachtě MODULO 2. Od vodoměrné šachty povede vnitřní vodovod tvořený potrubím PE 100 
RC DN 25 o délce 92,7 m. 

- Domovní vedení elektro - bude provedeno zemním kabelem 2x AYKY 4x35 a povede 
z elektroměrného pilíře do novostavby rodinného domu v délce 40,28 m. Elektropřípojka vč. 
elektroměrného pilíře není součástí společného územního souhlasu a souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru.  

- Dešťová kanalizace do vsaku - dešťové vody z  rodinného domu budou odváděné dešťovou 
kanalizací tvořenou potrubím PVC KG DN 150 o délce 24,37 m do vsakovací jámy o 
rozměrech 2 x 4,5 m a hloubce 6 m. 

- Oplocení – bude tvořeno poplastovaným pletivem výšky 1,5 m, které bude umístěné mezi 
ocelovými sloupky. Součásti oplocení bude posuvná vjezdová brána a vstupní branka. 
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Magistrát města Třince, odbor stavebního řádu a územního plánování, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje 
zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Třince, odbor stavebního 
řádu a územního plánování, kancelář č. 224, úřední dny Po a St 8 - 17, nejlépe však po telefonické 
domluvě, tel: 558 306 231). 

 

Poučení: 
Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to 
do 3 pracovních dnů ode dne výše uvedené lhůty.   

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat 
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním 
a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v 
rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
  
 
„otisk razítka“ 
 
  
Ing. Marek Labaj, v. r. 
referent odboru SŘ a ÚP 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Třince, 
který písemnost doručuje. Po stejnou dobu bude písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
Současně bude tato písemnost vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Ropice, kde bude 
rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zde toto vyvěšení nemá účinky 
doručení, na které je v řízení vázáno počítání lhůt.  
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
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Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
1. IGS Property CZ s. r. o., IDDS: an55pmv 
    kterou zastupuje Ing. Lukáš Kaleta, Horní č. p. 839, Lyžbice, 739 61 Třinec 1 
2. Jaroslava Fridrichovská, Palackého č. p. 429, Lyžbice, 739 61 Třinec 1 
3. Jana Chudá, Ropice č. p. 104, 739 61 Třinec 1 
4. Rostislav Labaj, Košařiska č. p. 65, 739 81 Milíkov u Jablunkova 
5. Miriam Labajová, Kopernikova č. p. 679, Lyžbice, 739 61 Třinec 1 
6. Petr Szmek, Oldřichovice č. p. 478, 739 61 Třinec 1 
7. CETIN a. s., IDDS: qa7425t 
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
9. Komerční banka, a. s., IDDS: 4ktes4w 
10. Obec Ropice, IDDS: q7hbih2 
11. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IDDS: 4xff9pv 
  
doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu: 
Osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelém Markovi Chudém) 
 
dotčené orgány 
12. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f 
13. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, IDDS: 8x6bxsd 
14. Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č. p. 160, Staré  
      Město, 739 61 Třinec 1 
15. Magistrát města Třince, úřad územního plánování, Jablunkovská č. p. 160, Staré Město, 739  
      61 Třinec 1 
16. Obecní úřad Ropice, IDDS: q7hbih2 
17. statutární město Třinec, odbor vnitřních věcí, Jablunkovská č. p. 160, Staré Město, 739 61   
      Třinec 1 
 
spis 
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